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4 RAZPIS CIKLUSA TEKMOVANJ ZA MEMORIAL 
A HACETA 2022 - 2023 

 

V 
 

2022 ter D 2023. 

Tekmovanja bodo potekala v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi 
disciplinami: 

1. 
a) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let ) 
b) pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 let) 

  
- 19) 
-  9) 
- 9) 

 
2.  
a) mladinci (od 12 do 16 let)  
b) mladinke (od 12 do 16 let)  

 
- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knji 9) 
-  letnik 2022) 
- 9) 

 
3. 

a)  ( ) 
b)  (starost vsake ) 
c)  ( ) 
d)   ( ) 
e) Poklicni gasilci A  
f) Poklicni gasilci B ( ) 

 
-  9) 
-  letnik 2022) 
- 9) 

 
4. 

a)   starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 
b)   starost vsake tekmovalke najmanj 58 let 

 
- vaja s hidrantom  9) 
- vaja raznoterosti  9) 
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Tekmovanja na ravni gasilskih zvez morajo biti opravljena v letu 2022, regijska tekmovanja pa 
lahko izjemoma do aprila 2023.  

tekmovanja iz predpisanih tekmovalnih disciplin, se tekmovalne enote iz teh regij ne bodo 
sko tekmovanje. 

 gasilsko tekmovanje bo v drugi polovici leta 2023
Radgoni. 

 

Na vseh nivojih tekmovanj so obvezne predpisane tekmovalne discipline, saj so tekmovanja 
 

Organizatorji tekmovanj po tem razpisu morajo tekmovanja voditi preko Vulkana in Programa 
za gasilska tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.    

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 

 

Regijskega gasilskega tekmovanja se bodo le tekmovalne enote, ki bodo na 
tekmovanjih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta. 

gasilskega tekmovanja v letu 2023 , ki 
bodo na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta . 

Iz regij, v katerih bo na regijskih tekmovanjih sodelovalo v vseh posameznih tekmovalnih 
, bodo lahko 

sodelovale enote, ki bodo na regijskih tekmovanjih dosegle prva  mesta. 

Izjemoma lahko gasilska regija v soglasju vseh gasilskih zvez izvede tekmovanje samo na nivoju 
gasilske regije.  lahko  tekmovalne 
enote, ki bodo na regijskem tekmovanju dosegle prvi dve mesti.  

 

Pri 
pionirjih in pionirkah, ki morajo dopolniti 6 let na dan tekmovanja ter 
morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja.  

V kategoriji mladincev in m
 

 

Pri sestavljanju tekmovalnih enot  posebej pionirskih in mladinskih   
velja v razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje.  
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vanju potekalo iz baze Vulkan, 
 

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s 
sliko.  

GASILSKA IZKAZNICA.  

 
 

 
            Poveljnik: 
                        Franci Petek 

                                                                                                                                  
            
 

 


